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  Vacinação para pessoas com 
comorbidades é ampliada na capital

A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou a vacinação contra a 
Covid-19 para o grupo de pessoas com comorbidades. Poderão 
tomar a primeira dose aqueles que preencheram o cadastro no 
portal até 3 de maio.
 
Ontem, dia 11, foram vacinadas pessoas com comorbidades de 54 
e 53 anos e pessoas com deficiência permanente beneficiárias do 
programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 45 a 54 anos.

Hoje, dia 12, estão sendo imunizadas pessoas com comorbidades de 
50, 51 e 52 anos; gestantes e puérperas com comorbidades acima 
de 18 anos.
 
A vacinação para este público está sendo em pontos fixos 
exclusivos, das 8h às 16h. Os endereços dos pontos de vacinação 
estão disponíveis no portal da Prefeitura.
 
O grupo de pessoas com comorbidades será vacinado de forma 
gradativa e condicionado ao recebimento de novas remessas de 
vacinas. Além de ter preenchido o cadastro no portal da Prefeitura, 
é necessário reunir documentos como exames, receitas, relatório 
médico e/ou prescrição médica. Esses documentos devem conter 
o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma 
legível, e ter sido emitido em até 12 meses antes da data do cadastro.
 
Todas as declarações apresentadas são de total responsabilidade 
da pessoa e de quem os emitiu. Além disso, o cadastro será 
enviado aos órgãos de controle externo e, em caso de informações 
inverídicas, ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, 
civis e penais aplicáveis.

Cadastro

O cadastro de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas será 
reaberto amanhã, dia 13, e fechará novamente no domingo, dia 16.

  SMSA não aplicará vacina em 
gestantes sem comorbidades 
nesta quarta-feira, dia 12

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a SMSA não 
aplicará a vacina contra a Covid-19 em gestantes e puérperas acima 
de 40 anos sem comorbidades. A imunização deste público estava 
programada para esta quarta-feira, dia 12.
 
Conforme cronograma anteriormente divulgado pela Prefeitura, 
podem se vacinar, no momento, gestantes e puérperas (até 45 dias 
após o parto) com comorbidades a partir de 18 anos completos 
até 31 de maio. Para a vacinação, é necessário ter preenchido 
o cadastro no portal até o dia 3 de maio, às 23h59. Os locais de 
vacinação estão disponíveis no portal da Prefeitura.

  Idosos de 67 anos e mais são 
convocados para segunda dose 
da CoronaVac

Com envio de 16.400 doses de CoronaVac para Belo Horizonte, 
idosos de 67 anos e mais estão completando o esquema vacinal 
contra a Covid-19. 

O quantitativo, somado ao estoque que a SMSA tinha, de cerca de 
10 mil doses, é suficiente para vacinar esse grupo, formado por 
aproximadamente 26 mil pessoas. 

Tão logo as vacinas sejam entregues, haverá continuidade da 
aplicação de segundas doses do imunizante para as pessoas abaixo 
de 67 anos. A SMSA reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos 
os insumos necessários para continuidade do processo.

Para se vacinar, é necessário que o idoso leve documento de 
identidade, CPF e comprovante de residência, além do cartão de 
vacinação que conste a aplicação da primeira dose. O horário de 
funcionamento será das 7h30 às 16h30 para pontos fixos e das 8h às 
16h30 para pontos de drive-thru. Os endereços estão disponíveis no 
portal da Prefeitura.
 
O chamamento para aplicação da segunda dose de CoronaVac para 
outras faixas etárias está condicionado ao recebimento de novas 
remessas pelo Ministério da Saúde.

  HOB ganha Central de Material e 
Esterilização mais ampla e moderna

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) tem uma nova 
Central de Material e Esterilização (CME), uma unidade essencial 
para a qualidade da assistência e segurança de pacientes e 
funcionários. A CME é responsável pelo processamento de todo 
o instrumental cirúrgico e de diversos produtos utilizados nos 
atendimentos, como sondas, máscaras respiratórias, válvulas, 
etc., incluindo os fornecidos por empresas terceirizadas, como 
próteses e órteses. Faz, ainda, a gestão da rouparia, com entrega e 
recolhimento de privativos e enxoval hospitalar.

Com a finalização das obras, a unidade ganhou mais espaço, 
organização e qualificação dos processos de trabalho, atendendo 
com mais assertividade as exigências da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária para as práticas de esterilização e 
disponibilização de materiais hospitalares.

“É uma satisfação imensa, depois de tantos esforços, poder entregar 
para o Complexo Hospitalar Odilon Behrens e para os usuários do 
SUS uma CME bem equipada, com instalações modernas, seguras 
e confortáveis. Sem dúvida ela já é uma referência e seguirá 
cumprindo com excelência o seu papel”, afirmou o superintendente 
do HOB, Danilo Borges Matias.

A reforma da CME foi iniciada em 2010, tendo sofrido paralisações 
devido às alterações tecnológicas que exigiram um novo projeto 
a ser aprovado pela Vigilância Sanitária Municipal. Em agosto 
de 2017 as obras foram retomadas, sendo realizadas em três 
etapas, já que não era possível parar as atividades do setor. Toda 
a reforma foi feita pelos funcionários da manutenção do HOB, 
pintores, pedreiros, marceneiros, eletricista, bombeiros, cada um 
utilizando seu conhecimento para entregar uma obra bem-acabada 
e há muito tempo esperada. 

Além das reformas estruturais, a CME também ganhou 
maquinários mais modernos e novos mobiliários. Os equipamentos 
foram adquiridos por meio de doações, contrato de cessão e 
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 
do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). 

A nova unidade conta agora com três autoclaves novas, duas oriundas 
de doações da Cemig e que foram recuperadas pela equipe da 
Engenharia Clínica do HOB, e uma resultado de um termo de cessão 
firmado entre o HOB e o IPSEMG. Foram compradas duas lavadoras 
ultrassônicas, financiadas por meio do BID, além de quatro seladoras. 

Com os recursos doados pelo Ministério Público, foi possível 
adquirir todo o mobiliário que hoje tornam as estações de trabalho 
mais adequadas e organizadas. Por meio dos recursos do CAF 
foi possível, ainda, adquirir uma lavadora de instrumental e está 
em processo de compra um lavador de alta pressão utilizado na 
higienização dos materiais.

Até amanhã, dia 13, estão abertas as inscrições para seleções de 
vagas para:
• Referência Técnica – Psicólogo, na GAERE Nordeste;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Oeste;
• Supervisor da Comissão Municipal de Oncologia – Médico, na GECAV.

Estão abertas, até o dia 17, as inscrições para seleção de vaga para 
Referência Técnica – enfermeiro, na GAERE Leste.

Os interessados devem enviar a documentação necessária para o 
e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.

Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI .

A servidora Izabela Soares Wilken, BM: 105033-6, foi 
selecionada para assumir a gerência do Centro de Saúde 
Milionários - DRES Barreiro.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email: 
comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

http://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-seletivos

